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Diplom ová práce Bc. Lucie Šenkové ,,Analyza biotr*gi*ky v3lznarmnyclt

rn*lekut pon:*e'í irnulr*íŤui}r{:s{:*tiční mikroskopi*,' 1r3'la součástí vyzkurnného

projektu oddělení bioanalyické instrumentace Ústavu analytické chemie

AVCR, ktery je věnován aplikaci nanotechnologií ve funkční diagnostice

apoptotickych a náďorovych buněk. Práce byla zaměÍena na prověŤení metodiky

a instrumentace imunofluorescenční detekce některych molekul pro irčely

fyziologického vyzkumu a molekulární diagnostiky. V této souvislosti chci tedy

zďtraznit, že teoretická i experimentální část Ťešení uvedené problematiky

neměla charakter rutinní práce, ale byla vyhledávacím vyzkumem s pŤedem

neznámy*i vysledky. To kladlo značné nároky na správnou volbu a

vyhodnocení experimentri. IJchazečka pracovala na tomto projektu po dobu více

než 18 měsícri. Svědomitě Se věnovala Ťešení svěŤenych rikol , pracovala

samostatně a prokázala adekvátní znalosti studované problematiky. Naučila se

metodiku syntézy imunofluorescenčních sond, zv|ád|a instrumentaci deskové

gelové elektrofo r ézy, kapilární elektro foÉ4r a fl uores cenční mikro skopie.

optima|izovala metodiku pŤípravy imunofluorescenčních sond konjugací

polovodičovych nanočástic (kvantovych teček) S protilátkami a antigeny.

Imobilizovala anti.ovalbumin na magnetické částice pomocí tzv. orientované

metody. Pro ověŤení VytěŽku imobilizačních a konjugačních reakcí použila

denaturační deskovou elektroforézu, kapilární elektroforézu s detekcí laserem

indukované fluorescence a fluorescenční mikroskopii. Na modelovém systému

protilátka . antigen prověŤila možnost vysoce citlívé imunofluorescenční



ana|yzy pomocí kapilární elektroforézy Ve volném elektrolytu. Detekovala

lidské apoptotické lymfocyty a apoptotické buřky tkáně myšího duodena. Mohu

tedy konstatovat, že stanovené cíle diplomové práce byly bezezbyku splněny.

Po stránce obsahové jsou v práci uvedeny všechny relevantní ridaje o

teoretickfch principech, metodice analyz a jejich experimentálním uspoňádání.

Vysledky j sou j asně demonstrovány pomocí tabulek , záznam Separací a snímk

poÍízenych CCD kamerou fluorescenčního mikroskopu. Závěry práce jsou sice

kompletní, ale postrád ám názor na možnosti použití imunofluorescenčních testri

v současné klinické praxi a požaďavky na další vyzkum v této oblasti. Formální

írroveř práce je poznamenána některy-i nepŤesnymi formulacemi, občasnym

pouŽív áním laboratorníh o žar gonu nebo gramatickymi chybami.

V pŤehledu literatury jsou uvedeny publikace zahrnqící všechny

teoretické i praktické informace nutné pro práci na tomto projektu. K dodržení

formální stránky pŤehledu literatury Se nemohu vyjádŤit, protoŽe jsem nebyl

seznámen S citačními normami platnymi pro diplomové práce na lJniverzitě

Pardubice.

Závěrem konstatuji, že vzhledem k vyše uvedenym skutečnostem

jednoznačně doporučuji diplomovou práct Bc. Lucie Šenkové k obhajobě a

hodnotím ji známkou

velmi dobŤe.
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